Programação Beira Baixa Cultural 2018

Município

Dia

Atividade

Pequeno Descritivo

Festival das Artes da Beira Baixa

Idanha-a-Nova

10/06/2018

Concerto Beira Baixa (11:00)

A iniciativa pretendeu promover o desenvolvimento de programação musical caraterística do
território, com artistas e grupos regionais. O Município de Idanha-a-Nova desenvolveu duas ações,
que consistiram em dois espetáculos musicais pelo Coro Misto da Beira Interior.

Proença-a-Nova

10/06/2018

Festival de Artes da Beira Baixa

A iniciativa “Festival das Artes da Beira Baixa’’, incluída no projeto “Beira Baixa Cultural”, foi uma
ação que decorreu por norma ou num festival ou numa feira, por forma a mostrar os grupos locais,
com as músicas típicas da zona e música popular portuguesa.

Idanha-a-Nova

10/06/2018

Concerto Beira Baixa (16:00)

A iniciativa pretendeu promover o desenvolvimento de programação musical caraterística do
território, com artistas e grupos regionais. O Município de Idanha-a-Nova desenvolveu duas ações,
que consistiram em dois espetáculos musicais pelo Coro Misto da Beira Interior.

Oleiros

08/08/2018

Concerto Beira Baixa

s/ info

Idanha-a-Nova

12/08/2018

Concerto Beira Baixa (17:00)

O Município de Idanha-a-Nova desenvolveu uma ação enquadrada nesta iniciativa, que consistiu na
realização de um espetáculo musical pelo grupo Soul Brothers Empire nas Piscinas Municipais de
Monfortinho.

Idanha-a-Nova

13/08/2018

Teatro do Princípio ao Fim (21:30)

O Município de Idanha-a-Nova desenvolveu uma ação enquadrada nesta iniciativa, que consistiu na
realização do espetáculo teatral “Do Princípio ao Fim”, que teve lugar no Pavilhão Multiusos de
Termas de Monfortinho.

Idanha-a-Nova

25/08/2018

Concerto Beira Baixa (21:30)

O Município de Idanha-a-Nova desenvolveu uma ação enquadrada nesta iniciativa, que consistiu na
realização do espetáculo musical pelo grupo “União Portuguesa”, que teve lugar nas Piscinas
Municipais de Termas de Monfortinho.

Idanha-a-Nova

01/09/2018

King Arthur, por Henry Purcell (21:30)

O Município de Idanha-a-Nova desenvolveu uma ação enquadrada nesta iniciativa, que consistiu na
realização do espetáculo musical “King Arthur * Rei Artur – Ópera de Henry Purcell”, que teve lugar
no Auditório ao Ar Livre do Centro Cultural Raiano, em Idanha-a-Nova.

Vila Velha de Ródão

15/09/2018

Concerto Beira Baixa

Durante o fim-de-semana 15 e 16 de setembro decorreu o VI Festival das Sopas de Peixe, onde se
integrou o Festival das Artes. No primeiro dia a atuação no palco do Festival das Artes da Beira
Baixa foi da autoria de Quintarolas e seguiu-se a noite de fados com Fábia Rebordão e Jorge
Fernando.

Vila Velha de Ródão

16/09/2018

Concerto Beira Baixa

Durante o fim-de-semana 15 e 16 de setembro decorreu o VI Festival das Sopas de Peixe, onde se
integrou o Festival das Artes.Na segunda noite a atuação no palco do Festival das Artes da Beira
Baixa foi da autoria da banda Fora d'Horas e Galandum Galandaina.

Proença-a-Nova

22/09/2018

Festival das Artes da Beira Baixa

A iniciativa “Festival das Artes da Beira Baixa’’, incluída no projeto “Beira Baixa Cultural”, foi uma
ação que decorreu por norma ou num festival ou numa feira, por forma a mostrar os grupos locais,
com as músicas típicas da zona e música popular portuguesa. No Festival do Plangaio e do
Maranho atuaram a Sociedade Filarmónica Oleirense, os Resineiros, grupos de folclore e com os
Quintarolas – grupos pertencentes à Beira Baixa.

Proença-a-Nova

23/09/2018

Festival das Artes da Beira Baixa

A iniciativa “Festival das Artes da Beira Baixa’’, incluída no projeto “Beira Baixa Cultural”, foi uma
ação que decorreu por norma ou num festival ou numa feira, por forma a mostrar os grupos locais,
com as músicas típicas da zona e música popular portuguesa. No Festival do Plangaio e do
Maranho atuaram a Sociedade Filarmónica Oleirense, os Resineiros, grupos de folclore e com os
Quintarolas – grupos pertencentes à Beira Baixa.

Proença-a-Nova

20/10/2018

Festival de Artes da Beira Baixa

A iniciativa “Festival das Artes da Beira Baixa’’, incluída no projeto “Beira Baixa Cultural”, foi uma
ação que decorreu por norma ou num festival ou numa feira, por forma a mostrar os grupos locais,
com as músicas típicas da zona e música popular portuguesa. Porém, e de uma forma mais
intimista, decorreu no Auditório Municipal um recital intitulado de “Les femmes e suas histórias”,
uma dupla composta por duas residentes de Proença-a-Nova.

Castelo Branco

20/10/2018

Adufeiras do Rancho Folclórico de Idanha-a-Nova

A presente iniciativa procura valorizar a identidade musical da Beira Baixa (e as identidades
musicais dos diversos municípios) através de um conjunto de atividades tendentes à sua
qualificação e divulgação. Deste modo, procedeu-se à realização de três espetáculos, nos quais se
envolveram grupos locais de música tradicional, nomeadamente, ranchos folclóricos.

Proença-a-Nova

27/10/2018

Festival de Artes da Beira Baixa

A iniciativa “Festival das Artes da Beira Baixa’’, incluída no projeto “Beira Baixa Cultural”, foi uma
ação que decorreu por norma ou num festival ou numa feira, por forma a mostrar os grupos locais,
com as músicas típicas da zona e música popular portuguesa. Porém, na Feira da Tigelada e do
Mel atuaram os Amigos do Presidente, as Concertinas e os Pilha Galinhas.

Proença-a-Nova

28/10/2018

Festival de Artes da Beira Baixa

A iniciativa “Festival das Artes da Beira Baixa’’, incluída no projeto “Beira Baixa Cultural”, foi uma
ação que decorreu por norma ou num festival ou numa feira, por forma a mostrar os grupos locais,
com as músicas típicas da zona e música popular portuguesa. Porém, na Feira da Tigelada e do
Mel atuaram os Amigos do Presidente, as Concertinas e os Pilha Galinhas.

Vila Velha de Ródão

01/11/2018

Festival das Artes da BB

Durante o feriado 1 de Novembro decorreu a Feira do Dia de Todos Santos, onde se integrou o
Festival das Artes. Nesse dia houve o Encontro de Ranchos, que contou com a participação do
Rancho Folclórico e Etnográfico de Oleiros, seguido do Rancho Folclórico de Aranhas de
Penamacor e por último o Rancho Folclórico de Sarnadas de Ródão.

Penamacor

17/11/2018

Concerto Beira Baixa

O adufe é um instrumento musical tradicional das Beiras e, como tal, importa preservá-lo e valorizálo, uma vez que é um instrumento que poucos conhecem e o sabem tocar. Deste modo, realizou-se
um espetáculo musical com vários grupos do concelho, no qual se promoveu o instrumento musical

Castelo Branco

18/11/2018

Um mosaico da Beira Baixa I

A presente iniciativa procura valorizar a identidade musical da Beira Baixa (e as identidades
musicais dos diversos municípios) através de um conjunto de atividades tendentes à sua
qualificação e divulgação. Deste modo, procedeu-se à realização de três espetáculos, nos quais se
envolveram grupos locais de música tradicional, nomeadamente, ranchos folclóricos.

Castelo Branco

02/12/2018

Um mosaico da Beira Baixa II

A presente iniciativa procura valorizar a identidade musical da Beira Baixa (e as identidades
musicais dos diversos municípios) através de um conjunto de atividades tendentes à sua
qualificação e divulgação. Deste modo, procedeu-se à realização de três espetáculos, nos quais se
envolveram grupos locais de música tradicional, nomeadamente, ranchos folclóricos.

Penamacor

19/01/2019

Festival das Artes da Beira Baixa (Aranhas)

O Festival de Artes na Beira Baixa uniu-se às Festas das Varas e do Fumeiro e juntos
porpocionaram aos participantes um misto de animação de rua e diversa animação musical.

